ALGEMENE VOORWAARDEN voor het volgen van muziekonderwijs bij de SMOS
ARTIKEL 1
a. Door zorg van de stichting zullen de volgende lessen worden verzorgd:

Algemene muzikalevorming (AMV)
o
Kinderen en muziek De duur van de opleiding is
afhankelijk van het begin niveau één of twee jaar.
o
Kindermusical
o
Trommelen met kinderen

Opleiding voor een A-, B-, C-, of D-diploma op een
instrument naar keuze
De duur van de opleiding voor één van de genoemde diploma's is tenminste
twee jaar. Deelname aan een opleiding voor het A-diploma is mogelijk
indien het AMV-diploma is behaald c.q. een gelijkwaardige vooropleiding is
gevolgd. Voor ieder vervolg diploma is vereist dat het voorgaande is
behaald.

Opleiding op een instrument naar keuze zonder afsluitend
examen

Diverse korte cursussen

Workshops
ARTIKEL 2
a. De aard van de te volgen lessen wordt na overleg per leerling afzonderlijk
nader bepaald. Indien nodig wordt er een intest gehouden om het niveau van
de leerling te bepalen.
b. De volgende lesvormen worden aangeboden:
• klassikaal les
(alleen AMV, blokfluit, djembè en korte cursussen);
• groepsgewijs;
• individueel les
• gedeelde lessen (duo les)
(dit is een vorm van individueel les waarbij de wekelijkse lesperiode wordt
gedeeld met een andere leerling zodat eens in de twee weken een les wordt
gevolgd)
c. De duur van de individuele lessen en gedeelde lessen is afhankelijk van
het gekozen tarief. De duur van een groepsles is afhankelijk de grootte van
de groep en het gekozen tarief. De duur van de klassikale lessen staat vast en
is derhalve niet afhankelijk van het aantal deelnemers
d. Indien er naar het oordeel van de stichting onvoldoende aanmeldingen zijn
voor een instrument of lesvorm, wordt er voor dat betreffende instrument of
de betreffende lesvorm, geen onderwijs aangeboden. De stichting zal dan zo
mogelijk een alternatief aanbieden.
e. De lessen worden gegeven gedurende de periode september t/m juni
m.u.v. de vakanties, deze periode wordt het cursusjaar genoemd;
f. De stichting bepaalt tijdstip en duur van de lessen.
g. De lessen worden gegeven in een door de stichting aangewezen lokaliteit.
ARTIKEL 3
De stichting zal:
a. zo nodig adviseren omtrent de te volgen muziekopleiding of voortzetting
ervan door de leerling;
b. de leerlingen examineren volgens landelijk geldende normen en regels.
ARTIKEL 4
a. Deelname aan een door de stichting georganiseerd muziekexamen
geschiedt op advies van de docent.
b. De leerling wordt door de docent geïnformeerd over dit advies.
c. Acht weken voor het examen worden de leerlingen ingeschreven bij de
examinerende instantie.
e. Het examengeld is niet inbegrepen in de lesgelden en wordt voor de
leerlingen die zich hebben opgegeven voor een opleiding met een afsluitend
examen afzonderlijk in rekening gebracht.
f. Indien de leerling afziet van deelname aan het examen, nadat inschrijving
heeft plaatsgevonden worden de volledige examenkosten van tenminste
€25,00 in rekening gebracht.
ARTIKEL 5
a. De leerling dient zelf te zorgen voor een goed bespeelbaar instrument en
het eigen lesmateriaal te bekostigen.

ARTIKEL 5
a. Voor het verzorgen van de lessen en overige activiteiten rekent de
stichting een vergoeding.
b. De leerling dient rekening te houden met bijkomende kosten. Deze zijn
onder meer: kosten voor het instrument, - lesmateriaal, - bladmuziek en het
examengeld.
c. Door de stichting verstrekt lesmateriaal is niet inbegrepen in de lesgelden
en wordt afzonderlijk in rekening gebracht
ARTIKEL 6
De wijze van betalen is als volgt geregeld:
a. De vergoedingen voor de korte cursussen en workshops dienen voor
aanvang van de cursus in één keer te worden voldaan.
b. De lessen waarvoor de vergoeding per leerling minder is dan € 200,-- per
jaar, dienen in één termijn betaald te worden, binnen één maand na ontvangst
van de nota.
c. De lessen waarvoor de vergoeding per leerling €200,-- of meer bedraagt
per jaar maar minder dan €350,--, mogen in twee termijnen betaald worden.
De eerste termijn binnen één maand na ontvangst van de nota en de tweede
termijn binnen drie maanden na ontvangst van de nota.
d. De lessen waarvoor de vergoeding per leerling €350,-- of meer bedraagt
per jaar, mogen in drie termijnen betaald worden. De eerste termijn binnen
één maand na ontvangst van de nota, de tweede termijn binnen drie maanden
na ontvangst van de nota en de derde termijn binnen vijf maanden na
ontvangst van de nota.
ARTIKEL 7
a. Indien een les dan wel een andere geprogrammeerde activiteit geen doorgang vindt, bestaat geen recht op teruggave van de vergoeding of een deel
daarvan.
b. Indien een les of activiteit geen doorgang vindt door toedoen van de
stichting of docent, zal de stichting zo mogelijk inhaal lessen in het rooster
opnemen of anderszins de verloren lestijd compenseren.
c. Indien de lessen door de leerling worden gestaakt, dient toch de
volledige vergoeding te worden betaald en bestaat er geen recht op
teruggave van de vergoeding of een deel daarvan, behoudens
uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het stichtingsbestuur. De
kosten die door de stichting ten behoeve van de leerling zijn of nog
moeten worden betaald als gevolg van aangegane verplichtingen, dienen
ten allen tijde door de leerling te worden vergoed.
ARTIKEL 8
a. De inschrijving geschiedt voor een volledige opleiding.
b. Beëindiging dient tenminste zes weken voor het begin van het nieuwe
cursusjaar schriftelijk te worden gemeld aan de leerlingenadministratie. Bij
een latere melding zullen de gemaakte kosten of minimaal €12,50 in
rekening worden gebracht.
c. Tussentijdse beëindiging is mogelijk met inachtneming van 3 maanden
opzegtermijn.
d. De overeenkomst eindigt tevens indien de stichting ophoudt te bestaan, of
de leerling overlijdt.
ARTIKEL 9
Indien een van de partijen na in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen
niet nakomt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te ontbinden
hetzij nakoming te vorderen. In beide gevallen met recht op
schadevergoeding ten laste van de nalatige partij.
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